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VIERINGEN EN GEBEDSINTENTIES T/M 19 DECEMBER IN DE ST. VICTORKERK 
 
Wijzigingen kunnen zich altijd voordoen. Op de website www.sintjandd.nl onder kopje 
vieringen staan altijd de laatste wijzigingen vermeld. In de weekendvieringen is er bijna altijd 
een organist en cantor aanwezig die de viering muzikaal zullen begeleiden. Een enkele keer 
zal er een stille viering zijn. 
 
 
Zondag 5 december 11:00 uur Eucharistieviering pater Hoogland 
muzikale medewerking organist dhr. F. Van der Vaart en cantors M. van den Hoogen & R. Vink 
Intenties: Johan Sluys, Ton van Leeuwen, Maria Elizabeth Theresia Moons-Van Wijk en  
Kleine Annie Moons, Arnold Wekking & Bep Wekking-Lichtenberg, Riet Verwoerd-van der Zwet, 
Gerard Heemskerk, Overleden ouders Gerts-Pannebakker, Rita Wubben-van Dam, Johannes Rip, 
Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, Alie Bunnik-Karsten, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 9 december 9:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intenties: Johan Sluys, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 12 december  11:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
met muzikale medewerking van organist dhr. F. Van der Vaart en cantrix M. van den Hoogen  
Intenties: Johan Sluys, Theo Verkleij, Ton van Ginkel, Fam. van Rhijn-Boekhorst,  
Riny Berendse-Westerhof, Fien Doeleman van der Klauw, Jeanne Mulleman-van Berkesteijn, 
Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Donderdag 16 december 9:00 uur Eucharistieviering pastor Kuipers 
Intenties: Johan Sluys, Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
Zondag 19 december  11:00 uur Eucharistieviering pater Peelen 
met muzikale medewerking van organist dhr. H. Koolmees en cantor S. de Groot  
Intenties: Johan Sluys, Jeannet Kroesmeijer, Cees van den Bosch, Leo Slootjes 
Agnes Maria van der Reijken-Brand, Clasien van Grieken-van Krevel,  Overl. Fam. Rip-Nederhoff 
 
 
• Alle vieringen zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155 

 
• Na de zondagse viering en na de viering op donderdagochtend bent u van harte 

uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de Victorzaal. Wij vragen u om rekening met 
elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de zaal en 
elkaar de ruimte te geven. Ook hier geldt een mondkapje bij verplaatsing en de 1.5 meter. 

 
• Wilt u gebruik maken van de chauffeursdienst, neemt u dan contact op met het 

secretariaat. 
 
 
 
 

http://www.sintjandd.n/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11155


UPDATE  MAATREGELEN – 2 DECEMBER 
 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de huidige coronamaatregelen  
- 1.5 meter afstand houden bij het plaatsnemen in de banken en bij het lopen. 
- Een mondkapje  dragen wanneer u zich verplaatst in de kerk (ook tijdens de 

communiegang) of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden, zodra u zit 
mag hij af.  

- Communiegang gaat weer van achter het communiescherm plaatsvinden. Parochianen 
lopen via de buitenpaden naar voren en door het middenpad terug, te beginnen bij de 
achterste bank aan de Jozefzijde, daarna de achterste bank bij de Mariazijde.  

voor de Rooms-Katholieke Kerk opnieuw uit te breiden.  
In de R.-K. Kerk worden vanaf 1 december 2021 voorlopig na 17.00 uur geen vieringen 
gehouden. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke 
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.  
 
Voor Waddinxveen houdt dit in dat: 
de donderdagavondvieringen van 9 en 16 december komen te vervallen. Deze worden 
verschoven naar donderdagochtend 09:00 uur. Na afloop van de viering zal er in de 
Victorzaal een kopje koffie / thee geschonken worden.  
 
 
TOELEVEN NAAR KERSTMIS 
 
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het 
gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Het besluit om met Kerstmis/Kerstavond na 
17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij 
herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een 
massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, 
voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te 
realiseren met meerdere vieringen op één avond.  Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben 
genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de 
Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn. 
 
Voor Waddinxveen houdt dit in dat: 
de kerstavondvieringen 24 december van 19:00 uur en 21:00 uur komen te vervallen.   
Er wordt een publiek toegankelijke (aanmelden vooraf) familieviering (woord- en gebed) 
met pastor van Winden gehouden op 24 december om 16:00 uur in de St. Victorkerk  
 
Op Kerstavond 24 december 2021 is er om 21.00 uur een viering in een van onze kerken, die 
per livestream zal worden uitgezonden, zodat alle parochianen met een internetaansluiting 
toch een nachtmis kunnen meevieren. 
 
Op Eerste Kerstdag is er in de Victorkerk om 11:00 uur een publiek toegankelijke 
(aanmelden vooraf) Eucharistieviering door pastoor van Klaveren  
met muzikale medewerking van Capella Sint Victor.  
 
Op Tweede  Kerstdag is er in de Victorkerk  om 11:00 uur een publiek toegankelijke 
(aanmelden vooraf) Eucharistieviering door pastor Kuipers  
met muzikale medewerking van Monique van den Hoogen.  
 
De vieringen met gebedsintenties vindt u terug in het komende Victorientje van 17 december.  

  



RESERVEREN VOOR KERST & ZONDAGSE VIERINGEN 
 
Voor de zondagvieringen en vieringen met Kerst zal weer een reserveringsysteem worden 
gehanteerd.  
 
Reserveringen  met Kerst: 
Tot 21 december kunnen parochianen zich bij het secreriaat aanmelden voor de vieringen 
rond kerst:  24 december 16:00 uur – Familieviering Woord en Gebed met pastor van Winden 

25 december 11:00 uur – Eucharistieviering met pastoor van Klavern 
26 december 11:00 uur – Eucharistieviering met pastor Kuipers 

 
Bij reservering ontvangen wij graag van u de volgende gegevens;  
- Voor welke viering(en) wilt u reserveren  
- Uw naam, emailadres en / of telefoonnummer  
 
Op woendag 22 december worden de lijsten voor de vieringen samengesteld. 
Op dit moment gaan wij ervanuit dat wij alle reservingen kunnen plaatsen in de kerk.  
Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij gaan loten binnen de aangemelde parochianen.  
Daarna zal contact met u worden opgenomen (bij voorkeur per email, en anders telefonisch) 
om u mede te delen in welke viering u welkom bent. 
 
Reserveringen  voor zondag: 
Wij willen u vragen om voorlopig ook weer aan te melden voor de zondagse vieringen. Dit mag 
ook voor een aantal zondagse vieringen tegelijk zijn. Wij gaan er van uit dat wij alle 
aanmeldingen gewoon kunnen plaatsen in de kerk, maar hopen met vooraf aanmelden 
teleurstelling bij de deur te voorkomen. 
 
Aanmeldmogelijkheden 
U kunt zich bij voorkeur per email aanmelden voor de vieringen via waddinxveen@sintjandd.nl 
of telefonisch tijdens de openingstijden van het secretariaat op telefoonnummer 
Tel.0182-612452. Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag  
tussen 9.00 en 12.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur  
 
 
VIERKERSTMIS.NL 
 
Op vrijdag 26 november is net voor het begin van de Advent de website VierKerstmis.nl online 
gegaan. Deze website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om iedereen op te 
roepen Kerstmis te vieren, als het kan bij (een van) de vieringen in de eigen kerk, maar als daar 
geen plek is in verband met coronamaatregelen, ook thuis. Meevieren kan dan bijvoorbeeld 
via de livestream van een parochie of met de mis op NPO2. 
 
Naast de link naar zoekparochie biedt de website VierKerstmis.nl nog een aantal andere links 
en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van 
Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi Kerst-doeboekje om te downloaden, is er een link 
naar het kerstevangelie, een brief, maar ook een filmpje namens en met de Nederlandse 
bisschoppen en nog veel meer. 

 

http://www.vierkerstmis.nl/


INCASSERINGSVERMOGEN 
 
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, 
incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis 
te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al 
diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten. 
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus 
die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met 
zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef 
moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. 
Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is. 
 
 
KERSTGROEN 
 
Heeft u bruikbare groene takken, hulst of dennengroen? Wij kunnen het 
goed gebruiken voor het versieren van de St. Victorkerk met Kerstmis. U 
mag het groen buiten achter de kerk leggen voor de bloemengroep. Rond 
21  december gaan wij het verwerken in de bloemstukken.  
Hartelijk dank,  
De mensen van de bloemengroep 
 
 
ADVENTBOEKJE 2021 
 
Zoals al jaren gebruikelijk zal er ook dit jaar een boekje door de MOV uit gegeven worden met 
voor elke dag een passende tekst. De boekjes liggen in de kerk. Neem er een mee, het kan u 
helpen bij uw voorbereiding naar het Kerstfeest, de geboorte van Jezus, onze Verlosser. 
De MOV 
 
 
ANNULERING ADVENTSVESPER 
 
Voor het eerst in 30 jaar zullen er de komende adventsperiode in 
Waddinxveen geen oecumenische vespers worden gehouden in de RK St. Victorkerk. 
Met pijn in het hart heeft Samenspraak moeten besluiten om het advies van de landelijke kerk 
te volgen en na 17.00 uur geen diensten meer te houden.  
Volgend jaar zullen we hopelijk de mooie serie van vespers, met als thema de muzikale O-
antifonen voor kerst, wel door kunnen laten gaan. 
Evalien de Haan, secretaris Samenspraak  
 
 
ANNULERING CONCERT 18 DECEMBER 
 
Honderd jaar geleden, op 19 september 1921, startte Bert van Berkesteijn, zijn graf is te 
vinden op de begraafplaats achter de kerk, de Stoel- en Meubelfabriek H.A. van Berkesteijn 
aan de Wilhelminakade. Er wordt daar niet meer geproduceerd, maar het bedrijf bestaat nog 
steeds onder die naam, op de plek waar hij ooit begon. 
  
Zoals u in de Voorloper heeft kunnen lezen zou hier op zaterdag 18 december stil bij worden 
gestaan met een feestelijk concert. Helaas staan de huidige maatregelen dit niet toe en wordt 
dit concert verplaatst naar 17 december 2022. 
 
 
 



ADVENTSACTIE 2021 
 
De Advent nader, vier weken van bezinning en voorbereiding op de viering van de geboorte 
van Jezus. Dit jaar wordt tijdens deze periode uw aandacht gevraagd voor “Zorg tijdens de 
zwangerschap in de Gazastrook.” Gaza is een strook land tussen de Middellandse zee en 
Israël. De mensen in deze streek leven onder zeer moeilijke omstandigheden en zware druk;  
• Politieke conflicten  
• Werkeloosheid  
• Instabiliteit  
• Beperkte vrijheden  
• Armoede  
Zwangere vrouwen en heel jonge kinderen lijden 
hieronder het meest. Zowel de moeders als de kinderen lijden vooral aan bloedarmoede en in 
de huidige situatie (Covid 19) is hier haast geen aandacht voor.  
 
Onze aandacht nu gaat vooral uit naar het WADI AL SALGA district waar geen medisch 
centrum is en de mensen dus ver zouden moeten reizen. Maar helaas daarvoor is de armoede 
te groot. De Adventsactie wil nu samen met Caritas Jeruzalem zwangere vrouwen Prenatale 
zorg bieden. De vrouwen komen dan minimaal 4x op consult. Ook zorgt Caritas Jeruzalem 
voor 1400 kinderen onder de 5 jaar. 
 
Een andere zeer belangrijke taak van Caritas Jeruzalem de ouders (meest moeders) te leren, 
hoe ze de zieke kinderen thuis goede zorg kunnen geven.  
Daarbij heeft Caritas Jeruzalem wel hulp nodig, want zoals zo vaak is ook hier “GELD ”een 
groot probleem. Ook morele en menselijke aandacht zijn van groot belang. Het weten dat je 
niet vergeten wordt, dat er ergens op de wereld mensen aan je denken, met je mee leven en 
voor je bidden is zeer waardevol. Het geeft HOOP. 
 
Kunnen en willen wij de mensen zijn die hen helpen? Die, via Caritas Jeruzalem, die vrouwen 
en kinderen zowel financieel als moreel steunen?  
Namens Caritas Jeruzalem en de vrouwen en kinderen uit WADI AL SALGA danken wij u heel 
hartelijk voor uw gebeden en de financiële hulp.  
Uw bijdrage is van harte welkom in de collectebus achter in de kerk, of rechtstreeks aan de 
Adventsactie op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. 
De parochiële MOV 
 

 
 
 
 
 



ALPHACURSUS 
 
Wil je God (beter) leren kennen?  
Nieuwsgierig naar het christelijk geloof? 
Volg  de  Alphacursus 
 
Bent u bevriend of getrouwd met een katholiek, maar zelf niet 
gedoopt?  Heeft u op uw werk of sportclub wel eens gesprekken 
met een katholiek en wilt u wel eens meer weten over ons 
geloof? 
Of bent u wel gedoopt als baby maar heeft u daarna nooit meer                    
iets geleerd over het christelijk geloof?  
 
Misschien heeft u vroeger wel godsdienstles of levensbeschouwing gehad: op school, van uw 
ouders of in gezinsvieringen of kinderwoorddiensten. Misschien bent u wel eens naar 
ouderavonden geweest voor eerste Communie of Vormsel van uw kind. Een enkel huwelijks- 
of doopgesprek. Maar wat weet u daar nog van?  
 
We kunnen makkelijk blijven steken in de kinderlijke beelden van God: een almachtige God die 
alles regelt en voorbestemt, een straffende God voor wie we ons netjes aan de 10 geboden 
moeten houden, een “wegenwacht”-God die we in nood te hulp vragen. Maar verder leiden we 
gewoon ons burgerlijk leven: geld verdienen, tv kijken, sport en recreatie. 
 
Zoals uw fiets of auto af een toe een onderhoudsbeurt nodig heeft, banden weer eens 
opgepompt, olie ververst, reparaties en versleten onderdelen vervangen moeten worden, zo 
vraagt ook onze relatie met God onderhoud. Een echte christen leeft in een permanente 
liefdesrelatie met God. 
 
Daarom bieden we u de Alphacursus aan: een aantal vormingsbijeenkomsten om God (beter) 
te leren kennen. Deze cursus is uitstekend geschikt voor mensen die vrijblijvend willen kennis 
maken met het christelijk geloof. Misschien uw niet-katholieke levenspartner (kom samen!), 
uw buurman, uw collega, uw vriend(in). 
 
De Alphacursus bestaat uit 10 bijeenkomsten in een sfeer van ontmoeting en uitwisseling op 
woensdagavonden vanaf januari 2022 en een zaterdag. Elke bijeenkomst begint met een 
heerlijke warme maaltijd, vervolgens een inleiding op het thema en tenslotte een 
groepsgesprek daarover, waarin u zelf met uw vragen en reacties kunt komen.  
 

Waar gaat het over? 
Wie is Jezus?  
Wat is geloven? 
Hoe kan je bidden?  
Wat doet de heilige Geest? 
Hoe lees je de Bijbel?  
Wat is de Kerk?  
Hoe kan je als christen leven?  
Waar ervaar je God?  

Deze vragen en meer worden behandeld. 
 
Kijk op www.sintjandd.nl  voor meer informatie of bel 0182-513056, ma-vrij 9.00-12.00.   
Geef je op via  alphacursus@sintjandd.nlVoor de kosten van het eten en het cursusmateriaal 
wordt per avond een vrijwillige bijdrage gevraagd.  
 
 

 

http://www.sintjandd.nl/
mailto:alphacursus@sintjandd.nl


REMINDER ACTIE KERKBALANS 2021 
 
Het jaar vordert al weer heel snel. Nog een paar weken dan is het al weer 2022. In januari is 
altijd de Actie Kerkbalans waarin parochianen wordt verzocht om een bijdrage, dit om de 
kerkgang en alles wat er bij komt financieel mogelijk te maken. Wellicht hebt u over 2021 een 
toezegging gedaan en ondertussen bijgedragen. Daar is deze reminder uiteraard niet voor 
bestemd. Echter, aan degenen die wel hebben toegezegd maar nog niet hebben bijgedragen 
graag het vriendelijke verzoek dit alsnog te doen. U doet de penningmeester en de werkgroep 
hiermee een groot plezier en kunnen we het jaar 2021 boekhoudkundig afsluiten.  
In ieder geval hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Werkgroep Actie Kerkbalans 
 
NIEUWS VAN DE VICTOR ACTIVITEITEN COMMISSIE (VAC) 
 
Website: www.vac-victorkerk.nl  E-mail: info@vac-victorkerk.nl  Facebook: VAC-Victorkerk 
 

 
Het VAC-winkeltje in het 
voormalige jeugdhonk verkoopt 
allerhande VAC-artikelen, zoals 
wijn, jam en kaarten, maar ook 
puzzels en religieuze artikelen.  
Het winkeltje is open voor en 
na de vieringen in de Victorkerk 
en tijdens de openingstijden 
van het secretariaat.  
 
De VAC denkt na over een 
mogelijke verruiming van de 
openingstijden van het 
winkeltje, bijvoorbeeld een 
vaste zaterdagmorgen in de 
maand. U hoort het van ons als 
dat doorgaat.  
 

 

 
 
Kerstmarkt 27 november  
Nadat in 2020 de Kerstmarkt niet mogelijk was, kon hij dit jaar wel doorgaan, zij het met wat 
aanpassingen (zoals een QR-code aan de deur, mondkapje en looprichtingen). Ondanks dat 
pas kort voor de Kerstmarkt duidelijk was dat de Kerstmarkt door kon gaan, waren er toch nog 
heel wat bezoekers die de Victorkerk konden vinden (het weer werkte ook niet echt mee). Er 
was een keur aan kerstartikelen, maar er waren ook boterletters, flessen Victorwijn en potjes 
Victorjam beschikbaar. Ook werd de inwendige mens niet vergeten met koffie / thee, 
erwtensoep en glühwijn. De Kerstmarkt werd muzikaal en sfeervol ondersteund door 
verschillende organisten en enkele leden van het Themakoor brachten twee maal 
Kerstliederen ten gehore. En dat alles leidde tot de hele mooie opbrengst van ongeveer € 
1.500. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Enkele foto's zijn te 
zien in de galerij op de VAC-website (www.vac-victorkerk.nl). 
  
Boterletteractie  
Hoewel er al de nodige boterletters verkocht zijn, is er nog een aantal boterletters voorradig 
voor de liefhebber. Dus als u nog zin hebt in een boterletter of iemand een boterletter wilt 
geven, neem dan contact op met Angela Verweij (06-24817781) of het secretariaat tijdens de 
openingstijden (telefoon: 612452). De boterletters zijn ook te koop voor of na de viering van 
zondag 5 december.  

https://www.vac-victorkerk.nl/
mailto:info@vac-victorkerk.nl


Klaverjasseizoen 2021-2022  
Vrijdag 10 december zou de vierde kaartavond van het seizoen zijn. Vanwege de nieuwe 
coronamaatregelen gaat de klaverjasavond van 10 december niet door. Hopelijk kan 7 
januari weer wel doorgaan.  
  
Inloopavonden VAC  
Naast de vergaderingen van de VAC organiseert de VAC sinds kort open inloopavonden op de 
tweede donderdag van de maand, aansluitend aan de donderdagavond viering. Iedereen is van 
harte welkom om een kop koffie of thee mee te drinken. Aansluitend nemen we VAC-
activiteiten door, soms zijn er doe-activiteiten (ter voorbereiding van VAC-activiteiten), maar 
alles in een ongedwongen sfeer. U kunt alleen een kop koffie of thee meedrinken, en daarna 
weggaan, maar als u wilt kunt u ook langer blijven.  
KOMT U OOK EEN KEER? De volgende bijeenkomst is met een voorbehoud op 13 januari 
(die van 9 december gaat in ieder geval niet door).  
  
Oud papier  
Vanwege de stijgende prijs voor het oud papier is het weer mogelijk om oud papier af te 
geven. Dat kan op maandagmorgen bij de Sint Victorkerk. De VAC / maandagploeg zorgt dan 
voor de verdere afhandeling.   
  
Naast de heerlijke jam verkoopt de VAC overheerlijke St. Victorwijn:   
- Rode Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië  
- Witte Chardonnay van "Stoney Creek" uit Australië  
- Rosé Chiraz van "Stoney Creek" uit Australië  
De prijs hebben we moeten verhogen naar € 4,50 per fles (vanwege een wettelijke 
wijziging). Bij afname van 6 flessen of meer wordt uw bestelling gratis thuisbezorgd! U kunt 
voor bestellingen bellen het secretariaat (telefoon: 612452 of 
via waddinxveen@sintjandd.nl).   
  
Jam   
Als VAC hebben we het hele jaar door 20 soorten overheerlijke, zelfgemaakte jam. De verkoop 
van jam is via het secretariaat mogelijk tijdens de openingstijden van het secretariaat 
(telefoon: 612452 of via waddinxveen@sintjandd.nl). Ook kunt u contact opnemen 
met Magda Sirre (tel. 615137).   
  
VAC-agenda   
- Klaverjassen: 7 januari (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) en 4 februari 2022 
- Boekenmarkt: 5 maart 2022 
- Victorbridgedag: 12 maart 2022  
 
 
COLOFON 
 
Het volgende Victorientje verschijnt op 17 december 2021, houdt u voor het actuele nieuws 
de website www.sintjandd.nl in de gaten. 
Zuidkade 176 - 2741 JJ - Waddinxveen - Tel.0182-612452 
Email: waddinxveen@sintjandd.nl website: www.sintjandd.nl 
Het secretariaat is geopend op maandag-dinsdag-donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  
                                                      en vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur 
Pastor van dienst telefoonnummer 0182 – 58 60 36 
Kerkbijdrage nr. NL71 RABO 0366 8051 50 t.n.v. R.K.-Parochie St. Jan de Doper 
of  nr. NL15 INGB 0000 2865 79 t.n.v. R.K.-Parochiebestuur St. Victor 
Gebedsintenties rekeningnummer NL55 INGB 0002 3076 30 t.n.v. R.K.-Parochie Sint Victor 

mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
http://www.sintjandd.nl/

